December 2018

Kaas- en wijnavond
Aan allen die aanwezig waren op Kaas- en Wijnavond: proficiat! Aan allen die niet aanwezig
waren op Kaas- en Wijnavond: geen zorgen! Volgend jaar krijg je een nieuwe kans om je als een
God in Frankrijk te wagen met een glaasje in de hand en een kaasje in de mond. De eerste editie
was dan ook zo’n succes, dat het wel om een vervolg vraagt.

Kalender
1 december 2018
22 december 2018
12 januari 2019
19 januari 2019
22-24 februari 2019
22-24 maart 2019
27 april 2019

Sinterklaasactiviteit
Laatste activiteit van 2018
Eerste activiteit van 2019
Schaatsen
Weekend OUD
Weekend JONG
Kaart- en Streekbierenavond

Schaatsen
Door die laatste koude weken verlangt de ene om een sneeuwman te maken, terwijl de
andere dan weer naar die lekkere warme chocomelk verlangt. Waar iedereen echter op zit
te wachten, is de schaatsactiviteit! Op zaterdag 19 januari zullen we ons warm gaan
schaatsen in Finlandia, te Gullegem. Zoals gewoonlijk worden de jongste groepen (1&2,
3&4, 5&6) aan de schaatsbaan Finlandia (Driemasten 39, 8560 Gullegem) verwacht om
14u, waar ze als besneeuwde yeti opgehaald kunnen worden om 16 uur. Met OUD spreken
we af om 14u aan het heem met de fiets om samen te vertrekken. Zij zullen dan om 17u
terug zijn aan het heem. Breng die dag zeker 5 euro inkom, warme handschoenen, een
muts en dikke kousen mee, en haal de meest sierlijke schaatser in je naar boven. Voor de
beginnelingen onder ons, staat de professionele schaatsploeg van leiding klaar!

Sinterklaasactiviteit
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Helemaal uit Spanje komt hij onze KSA een bezoekje
brengen op zaterdag 1 december. Hij brengt natuurlijk ook enkele van zijn pieten mee die erop
zullen toezien dat alle brave kindjes beloond worden met veel lekkers. Benieuwd in welk voertuig
hij ons dit jaar komt verrassen! Voor de oudste groepen heeft Sinterklaas iets anders in petto.
Voor hen heeft hij namelijk een spannende avondactiviteit georganiseerd! Deze gaat door van 17u
tot 19u.

Wist je dat…
… -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
… 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is?

… na 3 maanden gemiddeld 7 miljoen bacteriën op je tandenborstel aanwezig zijn? Vervang
je tandenborstel dus bij elk nieuw seizoen!
… je 50.000 geuren kunt herkennen en vrouwen beter kunnen ruiken dan mannen!
… de kolibrie achteruit kan vliegen?
… KSA staat voor Katholieke StudentenActie?
… mensen die jongleren grotere hersens hebben?
… een kakkerlak om het kwartier een scheet laat?

Tot volgende maand!
Isaure, Elisabeth, Siebe, Merel, Gust, Loïc, Seppe,
Mattice, Alicia, Emma, Ruben,
Niels, Isabeau, Margo, Viktor
Thomas, Ine, Nicolas, Melchior,
Eline, Anne-Sophie, Warre, Alexander, Cedric, Thibault, Andreas, Maxim,
Abdel, Billy, Bruno, Febe

